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FÖLJ MED PÅ RESAN MOT FRAMTIDEN
Vid Scanias produktionsanläggning i Lu-
leå tillverkas stommen till Scanias last-
bilar och bussar. Vi levererar dagligen 
bakaxelbryggor, sidobalkar, tvärbalkar 
och andra ramkomponenter till Scanias 
chassimonteringar i Södertälje, Zwolle 
och Angers. I vår produktion omvandlas 
plåt till färdiga kvalitetsprodukter. Våra 
processer består av pressning, svets-
ning, maskinbearbetning, rullformning 
och ytbehandling. 

Hållbarhet
Scanias ambition är att vara ledande i 
skiftet mot hållbara transportlösningar. 
Vi driver omställningen mot ett hållbart 
transportsystem genom att utveckla säk-
ra, smarta och energieffektiva transport-
lösningar som är bättre för människor 

och för planeten. I vår ambition spelar 
elektrifieringen en viktigt roll! Scania i 
Luleå är en del av det arbetet, genom att 
vara med och utforma framtidens pro-
dukter och tillverkningsmetoder.

Skill Capture
För Scania är mångfald och inkludering 
mycket viktigt. Inom Scania kallar vi det 
”Skill Capture”- att ta tillvara på olika fär-
digheter hos våra anställda. Vi vill att alla 
som arbetar på Scania ska känna sig inklu-
derade, stolta och glada över att arbeta 
hos oss, oavsett var man kommer ifrån 
och vem man är. 
Hos oss på Scania arbetar mer än 50 000 
anställda i fler än 100 länder – alla med 
olika bakgrunder och erfarenheter.

Utvecklingsmöjligheter
Det finns många vägar du kan ta för att 
utvecklas på Scania. Under din karriär kan 
du bredda och fördjupa din kompetens, 
bli befordrad eller kanske byta arbets-
område. Vi har återkommande behov av 
duktiga medarbetare som vill utvecklas 
tillsammans med oss, både i jobbet och 
som individer.

ANTAL ANSTÄLLDA
ca 700

YRKEN INOM FÖRETAGET
Här finns många olika yrkesgrupper, till exempel robot/ 
CNC-operatörer, svetsare, truckförare, produktions-
tekniker, ingenjörer, logistiker, IT-tekniker, samt  
underhållstekniker.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildningar inom teknik och praktiska linjer 
inom industriteknik, svetsning, CNC-operatör och även 
tekniska utbildningar på yrkeshögskola och högskola är 
bra att gå om man vill jobba hos oss.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi ser att många av dagens yrken kommer att finnas kvar 
på sikt men innehållet i arbetsuppgifterna kommer mer 
och mer att påverkas av digital teknik.

KONTAKT
Personalavdelningen 

ADRESS
Scania Luleå
Ferruform AB 
Teknikvägen 1, 973 47 LULEÅ 

Telefon: 0920-766 00
E-post: eva.andersson@scania.com

Webbplats:  www.scania.com/lulea
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